RESUM ASSEMBLEA DE ZONA BADALONA
Data 24 de maig de 2016
Hora 13h
Lloc ESCOLA JUNGFRAU
Assisteixen representants del centres: LA JUNGFRAU
Sindicats: USTEC, UGT, CGT
Temes tractats:
1. INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ
S'informa que després del procés de preinscripció, el Departament ha comunicat el
tancament de dues unitats de P3, una a l'escola Baldomer Solà de Sant Roc i una altra
a l'escola Feliu i Vegués de Lloreda.
N'hi han escoles, d'una línia, en les que s'han mantingut els P3 amb una ràtio molt
baixa.
Escoles Concertades també han tingut una davallada de sol·licituds i podrien perdre el
concert d'algunes unitats de P3.
2. ADJUDICACIONS D’ESTIU
S'informa i es lliuren els materials sobre les adjudicacions d'estiu i definició de nous
perfils pel curs 2016-2017 elaborats pels diferents sindicats
3. MESA DE FUNCIÓ PÚBLICA
S'està intentant calendaritzar el pagament de la part que encara ens falta del 2012
(75%).
4. MESA SECTORIAL D'ENSENYAMENT
Està sobre la taula el tema de la reducció horària de majors de 55 i ja han comunicat
que els substituts/es que hagin treballat sis mesos no cobraran el mes de juliol.
També es comenta la inquietud que produeix saber que s'està ultimant per part del
Departament el Decret d'inclusivitat, que, sense els recursos suficients, pot abocar els i
les docents a un augment de l'estrès que ja pateix, en no poder atendre correctament
els nous alumnes que s'hauran d'integrar en els centres ordinaris.
5. CONVOCATÒRIA VAGA UGT
Per últim es comenta per part dels sindicats la convocatòria de vaga intermitent de
dues hores a primària i secundària convocada unilateralment pel sindicat UGT.
Es lliura els assistents un document valoratiu de la CGT davant d'aquesta vaga.
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Web’s dels sindicats assistents a la zona:
USTEC
http://www.sindicat.ne
t/

CCOO
http://educacio.ccoo.ca
t/

UGT
http://www.ugteducacio.ca
t/

CGT
http://cgtense.pangea.or
g/

